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Establishment
The Arab Center for Agricultural Development “ACAD” was established in 1988 as a project under the name of the 
United Agricultural Company in Jericho and Ramallah. The project aimed to build the economic capacities of small 
farmers who were facing risks of collapse during the Palestinian First Intifada through providing them with in-kind 
contributions. The project primarily targeted the agricultural lands in the Jordan Valley and later on expanded to include 
the Central West Bank and Nablus in the North West Bank.
In 1993, the project was institutionalized into a developmental organization by registering it as a non-governmental non-
profit organization in Jerusalem under the name of the Arab Center for Agricultural Development (ACAD) specialized in 
financing small enterprises. The Center has identified its broad objectives, which focused on developing the agricultural 
sector and assisting small farmers through financing, marketing and technical support.

Strategic Objectives
· 	 To empower and bui ld the capaci t ies of  farmers and cooperat ives so as to  improve the i r   
 product iv i ty and  economic  s i tuat ion  and  defend  their   indiv idual   and  col lect ive  r i g h t s .
· 	 To contr ibute to  improv ing the Palest in ian food secur i ty  and conservat ion of  env i ronment .
·	 To contribute to providing emergency and relief support for farmers and development of the affected and “ C” areas. 
·	 To work on ACAD’s sustainability and develop its programs in service of the agricultural and rural sector.

Mission
ACAD is a developmental non-governmental organization that contributes to developing the agricultural rural sector 
by building partnerships based on complementarity, professionalism and involvement of the target groups including 
marginalized farmers and rural people especially women and youth. ACAD supports initiatives that encourage generation 
of job opportunities, capacity building and development of the agricultural and productive infrastructure and facilitates 
access to finance opportunities to establish small size enterprises.
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Vision
ACAD is a Palestinian civil developmental pioneer model that contributes to building an effective rural and agricultural 
community relying on its own capacities, identifying its future by itself and living with dignity in the democratic 
independent State of Palestine.

Our Values
Justice, transparency, devotion and dedication to work.

 

Board of Directors Members 

Eng. Judeh Al- Jamal Chairman of Board

Mr. Hasib Nashashibi  Vice Chairman

Mr. Samir Barghouthi Treasurer

Mr. Amjad Al-Masri  Secretary

Mrs. Haneen Zeidan  Member

Mrs. Randa Abed Rabbo  Member

Mr. Saed Nashashibi  Member

 

Administrative Staff

Mr. Khalil Al-Khatib Executive Manager

Mr. Issa Shatleh  Programs Manager

Mr. Muhsen Abu 
Ramadanr Gaza Branch Manager

Ms. Rola Awayes Human Resources & Admin 
Officer



4 Annual Report | التقرير السنويAnnual Report | التقرير السنوي 20152015

Introduction
In 2015, ACAD staff encountered some difficulties and challenges. These were represented in shrinking of grants 
and financial assistance provided by donors, on one hand and mobility difficulties among governorates, on the other. 
Since the beginning of the Palestinian uprising in November 2015, the occupation authorities used all suppressive 
procedures including repeated closures and raids of the Palestinian cities, installment of barriers and checkpoints to 
restrict freedom of citizens’ movement. These difficulties were a challenge for the implementation of certain activities in 
terms of required time and level.
Despite of these difficulties, ACAD achieved several successes, whose implementation included hard circumstances. 
We had no choice but to double our efforts in an attempt to overcome these difficulties. 
During 2015, ACAD focused it activities on achieving its four strategic objectives. For that purpose, it implemented 
activities and projects that serve the achievement of each of these objectives.
After launching its specialized company in small and microfinance, ACAD Finance Company, in the beginning of 2014, 
ACAD, through joint work with ACAD Finance, implemented a number of economic activities such as generation of job 
opportunities for women and children and opening new markets for them. Additionally, ACAD provided strong and great 
support for farmers in marginalized areas, especially those in areas located in the vicinity and beyond the Apartheid 
Separation Wall, in Gaza Strip, East Jerusalem and the Old City. It was proven that the Center’s work in these areas has 
remarkably and positively had contributed to supporting these people’s steadfastness and resilience and improving 
their economic and living conditions. 
All thanks and appreciation go to all ACAD’s staff and Board of Directors members who worked tirelessly and with their 
full capacities to achieve the Center’s strategic objectives and successes, challenging all obstacles, constraints and 
external difficulties they faced. 

Executive Summary
2015 was the year of specialization within ACAD’s programs. Several activities were implemented in the targeted 
locations. Aiming to improve the economic and social situation of the target groups, these activities were planned 
and implemented interactively and by a participatory approach between ACAD’s staff and the targeted groups at all 
levels and sectors in line with the Center’s Mission and Vision. This approach confirms ACAD’s correct and appropriate 
methodology in implementing activities related to its scope of work and the full knowledge and awareness of the 
executive staff and its belief and involvement with the Board of Directors’ ideas related to ACAD’s mission and objectives.
The Arab Center for Agricultural Development has strived to achieve the third strategic objective “To contribute to 
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providing emergency and relief support for farmers and 
development of the affected and “C” areas.” But it has 
encountered several difficulties in raising funds that enable 
it to achieve this objective in both Gaza and the West Bank. 
Furthermore, the Center faced difficulties in obtaining 
adequate funds needed to implement its full strategic plan. 
Another basic challenge confronted ACAD in achieving its 
objectives was the movement restrictions within the West 
Bank, especially in Jerusalem and from and to Gaza Strip.
Despite all these constraints and challenges, ACAD 
implemented a number of distinguished projects and 
completed the implementation of another number of 
projects from previous years. This is in addition to working 
on projects that started in 2014 and would continue until 
2017 or maybe beyond that year. 
During 2015, ACAD implemented 11 developmental projects in a total amount of $915,974. The activities of these projects 
focused on development, training, rehabilitation, economic empowerment, lobbying and advocacy. Geographically, 
these projects were distributed all over different areas of the west Bank, Gaza Strip and East Jerusalem and were mostly 
concentrated in the Palestinian rural areas. The number of beneficiaries (women, youth and farmers) of these projects 
exceeded 4,127 of them 1,688 women, 2,427 men and 102 persons with special needs. 
The Center attentively worked on building the staff capacities by involving them in training courses and workshops 
inside and outside Palestine. This was positively reflected on the staff performance and skills, especially in achieving 
the Center’s strategic objectives.
In parallel with building the capacity of its staff, ACAD worked on promoting professional and practical knowledge of 
the local community by organizing a number of training courses and workshops for the beneficiaries of the Center’s 
programs. This knowledge was provided through the experiences of ACAD staff with the assistance of external experts. 
Some of these activities were organized in consultation and cooperation with other organizations working in the same 
field.
Additionally, the Center focused on media. For this purpose, it issued a new brochure on the Center’s work compatible 
with its strategic plan. It also developed its website and launched it in a new design, which included a large amount of 
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information about the activities of the Center and reflecting its vision, mission and objectives. To increase its visibility, 
ACAD published its most important news and its implemented activities in the local newspapers. In the same context, 
ACAD attached importance on the necessity of communication with its beneficiaries in particular and with the public in 
general through the different social media such as the Facebook, Twitter and YouTube. It also established its special 
account on Instagram and LinkedIn.      
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Executive Summary 2015

Number of beneficiaries:
Women 1.688 Men 2.427
Persons with Disabilities 102

Issued a new brochure, developed 
the website and launched it, 
published news and activities in 
the local newspapers and 
connecting with beneficiaries and 
audience through social media.

Implemented projects:
11 developmental projects.

Geographical areas:
West Bank, Jerusalem & 
Gaza Strip.

Headquarter: Al Bardouni Bld. 3rd floor- Yaffa St.- RamallahGaza Branch: Heji Bld. 4th floor- Haboosh St.- Gaza

Projects value funded: 
915,974 US dollars
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Programs and Projects  
Most important projects implemented by ACAD in 2015:
« Rehabilitation of Ein Aroura Spring in Bani Zaid Ash-Sharqieh town in Ramallah governorate:
ACAD implemented a restoration and rehabilitation project for Ein Aroura Spring located between Aroura village 
and Mazari’ Al-Noubani village funded by the French Rhone-Mediterranean and Corsica Water Agency, Besançon  
Municipality, Rhone Alps Governorate, and Doubs with the administration of the Palestinian – French Friendship Society 
in Besancon. This project was implemented in partnership with the Water Training Institute of the Palestinian Hydrology 
Group and Bani Zaid Ash-Sharqieh Municipality. Through this project, the spring was restored and rehabilitated and a 
water cistern of 200 cubic meters was built to enable the Municipality to distribute water for a larger number of families 
living in the vicinity of the Cistern. As a result, number of beneficiaries increased from 30 families to approximately 75 
families in addition to two nearby schools. 
The total cost of this project amounted to about $60 thousand of which 36 thousand Euros was funded by the above 
mentioned donors. Meanwhile ACAD and Bani Zaid Ash-Sharqieh Municipality contributed to the remaining amount of 
money. The project implementation was completed in May 2015.
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« Empowering Women Entrepreneur Project-Phases 
One and Two:
Within the Deprived Families Economic Empowerment 
Program (DEEP) implemented by the UNDP in partnership 
with ACAD and funded by the Swedish Agency for 
International Development in partnership with the Islamic 
Development Bank, Empowering Women Entrepreneur 
Project was implemented. This project aims at empowering 
Palestinian families by starting small enterprises that help 
them to find an income source in addition to ensuring the 
continuity and sustainability of these projects.
This project was implemented in two phases and achieved 
a great success by targeting marginalized women 
entrepreneurs. The first phase was implemented during 
the period from 1 April 2014 to 30 April 2015. The total 

budget of this phase was $261,642 and the number of 
beneficiaries was 35 women from seven villages located 
south of Nablus city: Jamaan, Oref, Ainabous, Awarta, 
Burqa, Al-Naqourah and Ajansania.
Phase two of this project was implemented in villages 
of Burin, Asira Al-Qeblieh, Madam, Duma, Howarra, 
Majdal Bani Fadhel, Ainabous, Awarta, Jamaan and Beit 
Dajan. The number of beneficiaries was 50 women and 
girls entrepreneur. The project contributed to building 
the capacities of the beneficiaries in how to start small 
enterprises and how to manage the project professionally. 
Each beneficiary was also offered a grant of $6,600 
in addition to  technical assistance and support in the 
implementation of her enterprise. The total amount of 
this phase, which was completed by the end of 2015, 
amounted to $408,540. 
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« Youth Entrepreneurship Project (YEP):
Youth Entrepreneurship is a project funded by the 
European Union in partnership with the French Foundation 
“Planet Finance”, the Lebanese Group Society and 
Alexandria Businessmen Association in Egypt and ACAD 
Finance. This project aimed at strengthening youth (males 
and females) capacities of age group 18-30 years in 
several Palestinian areas. The project provided training 
for the target groups in the field of small enterprises 
management and how to have access to markets in a 
scientific and simple manner in addition to providing 
them with grants and suitable loans to implement their 
projects and assisting them in preparing action plans in 
cooperation with ACAD’s specialists. 
YEP benefitted 512 young people (males and females) by 
providing them with training and building their capacities. 

Within the context of the project, 180 individual enterprises 
were implemented for the young beneficiaries including a 
number of young persons with special needs, who were 
targeted and integrated in the social and economic life. 
The project was concluded with a conference held in 
Sharm Al-Sheikh in which winners from the participating 
organizations were honored.
This project started in 2013 and ended in October 2015.
« Supporting Youth and Women Economic and 
Social Trends in Beit Sira Town in Ramallah 
Governorate:
By the end of April 2015, ACAD completed the 
implementation of activities carried out within “Supporting 
Youth and Women Economic and Social Trends in Beit 
Sira Town” project funded by Montreuil Municipality 
of France and managed by the French-Palestinian 
Decentralized Cooperation Network in cooperation with 
Beit Sira Municipality.
Twenty five (25) women have benefitted from the project, 
which contributed to building their capacities and 
establishing the “Saving and Credit” project within the 
activities of the Cooperative Society operating in Beit Sira.
Moreover and within the activities of this project, two 
projects were implemented: the first a grocery run by Beit 
Sira Cooperative in which 21 women are members. The 
grocery serves all the cooperative members in addition to 
a large number of the town residents due to its distinction, 
quality of its goods and its competitive prices. The second 



11Annual Report | 2015التقرير السنوي

is students services center, which serves all schools and 
universities students by providing them with all their needs 
such as stationery, supplies, photocopying, computers 
use for scientific research in addition to a library rich with 
books, references and storybooks for all stages and age 
groups in the town. 
« Planting One Million Olive Trees in Palestine:
Within the activities of the “Good Olive” project, 
implemented under “Planting One Million Tree in 
Palestine” project in partnership with the Arab Society 
for the Protection of Nature and the Palestinian Voluntary 
Work Committee, ACAD distributed 7,000 olive seedlings 
on 19 locations in areas nearby the Separation Wall and 
settlements. The trees were planted in a land of area of 
245 dunums by organizing voluntary work campaigns for 
planting seedlings in coordination with the voluntary work 
organizations and youth clubs and organizations. 
« Project for Supporting Persons with Disabilities:
This project, which was implemented by Bethlehem 
Arab Society for Rehabilitation in partnership with ACAD, 
aimed at promoting the economic situation of persons 
with disabilities. For this purpose, the Arab Center signed 
an agreement with ACAD Finance to provide training and 
follow up within “Build Your Business” (BYB), targeting 
persons with disabilities in Bethlehem and Hebron area.
By the end of 2015, another agreement was signed with 
Bethlehem Arab Society for Rehabilitation to provide 
training for persons with disabilities on how to professionally 
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in the needs assessment study and the market study, 
infrastructure for the identified enterprises and marketing 
of products that will be produced.
Six small collective enterprises of 20 thousand Euros each 
will be established in different fields such as production 
of home and garden seedlings to be sold in Jerusalem, 
catering, beauty salon, restaurant for popular foods, etc.
Currently, ACAD is working with two grassroots 
organizations operating in Jerusalem: Burj Al Luq Luq 
Community Center and Society and the Domari Society 
in Shufat. In 2016, a partnership agreement will be signed 
with a third organization.

manage small enterprises as well as assisting them in the 
preparation and implementation of action plans for their 
proposed enterprises and providing loans for them to start 
their own enterprises.
By the end of 2016, 80 persons with disabilities from Jenin 
and Nablus areas will be trained.
« Advancing the Rights of Vulnerable Women and 
Children in East Jerusalem:
This EU funded project is implemented in cooperation 
with the German Heinrich Boll Foundation “Palestine and 
Jordan Office” and in partnership and coordination with 
five local and international organizations: the Arab Center 
for Agricultural Development (ACAD), Art Lab, Right to 
Play, SAWA and War Child Holland (WCH).
The implementation of this three-year project started at 
the end of 2014. During 2015, ACAD implemented phase 
one, which is considered the most important phase of 
the project. During this phase, ACAD worked on building 
capacities of women in several aspects including life skills, 
savings and credit program, how to start your enterprise 
and others. These trainings aimed at promoting women 
capacities for dealing with the community and to enable 
them to manage their daily lives in an easier manner. The 
project worked with four societies: The African Community 
Society, Jerusalem, Burj Al Luq Luq Community Center 
and Society, the Domari Society of Gypsies and Women  for Life.
This project consists of three phases: capacity building, 
training in several fields related to enterprises identified 
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« Toward a Local Network for the Defense of 
Farmers’ Rights:
Within “Toward a Local Network for the Defense of 
Farmers’ Rights” project funded by the Norwegian People 
Assistance Program (NPA) for the fourth consecutive year, 
ACAD Gaza Branch has continued the implementation of 
a number of activities and events including the following:  
 Implementing a training program entitled “Social 

Accountability” in coordination with the Coalition for 
Accountability and Integrity “AMAN”. This week training 
aimed to strengthen the accountability mechanisms as 
one of the control means and to rectify deficiencies in 
order to achieve good and democratic governance in the 
governmental and civil organizations.
 Organizing events and activities to support the 

national products and boycott the Israeli products. In 
this context, five awareness sessions have been held in 
coordination with grassroots organizations working in the 
agricultural field in five governorates in Gaza. The sessions 
ended with a hearing and accountability meeting with the 
decision makers’ representatives: Ministry of Economy, 
Ministry of Agriculture, Chamber of Commerce, and the 
private sector during which participants requested these 
representatives to take the necessary measures that 
contribute to support the national products as a substitute 
for the Israeli products.
 Organizing a broad campaign that aimed to 

attract the attention of decision makers regarding the share 
of agriculture from the public budget of the Palestinian 
Authority, demanding the PA to raise it from 1% to 5%.  
Increasing this share will contribute to supporting the 
productive sectors and the food security and will confront 
the increasing rates of poverty and unemployment in 
addition to consolidating the farmers’ adherence and 
steadfastness on their land.
 Electing a coordination board for the Local 

Network, whose members received training and were 
involved in ACAD’s activities and the campaigns launched 
for advocating social and economic rights. Also, the 
Network held a meeting for its general assembly in which 
a coordination committee of five persons (3 men and 2 
women) from all the governorates was elected. Later, the 
elected committee in coordination with ACAD contracted 
a consulting company to develop a three-year strategic 
plan. 
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 Organizing a study day under the name “Toward a more steadfast and sustainable Agricultural Sector” in 
which a large number of local and international organizations’ representatives participated along with experts and 
representatives of grassroots organization working in the agricultural sector. This Day was concluded with important 
outputs and recommendations. The working papers were collected in a booklet issued by ACAD. 
 Holding a workshop for the Network’s members so as to highlight the difference between a social movement 

and a civil organization and not to mix between the two frameworks so as to strengthen the advocacy and social role 
of a social movement. 
 ACAD in cooperation with the Local Network conducted a Co-existence Day with a farmer living in a marginalized 

and remote area in south Gaza Strip nearby Sufa Crossing Border in Rafah Governorate. This Day aimed to raise 
awareness about the sufferings of farmers in the borders area, empower them and affirm on supporting and backing them.
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 ACAD organized a concluding conference in which it presented the activities implemented during 2015. 
The conference included speeches for the Ministry of Agriculture, the Norwegian People Assistance Program (NPA) 
and partner grassroots organization. It is worth noting that ACAD has built relations with about 16 civil grassroots 
organizations throughout Gaza Strip to which acknowledgement and appreciation certificates were awareded. 
« Support for Building ACAD’s Capacities Project:
ACAD obtained a grant of 8,000 Euros from the French Catholic Committee Against Hunger and for Development 
(CCFD) allocated for ACAD’s activities and programs during 2015. 
« The Italian Grant ” Start-Up Project ”:
This project was implemented in cooperation with the Italian Cooperation for Development. It targeted around 120 
students (males and females) in a number of Palestinian universities and technical colleges including: Palestine Technical 
University – Khadoori, Fashion and Fabrics Institute in Bethlehem, Al-Aroob Agricultural College and Tulkarem Chamber 
of Commerce and Industry. The project  worked with students who are going to graduate by the end of the academic 
year as well as students who have already graduated but failed to find a job opportunity.
The project provided training for the beneficiaries on how to start up their enterprises and how to prepare action plans 
and feasibility studies for the projects proposed by the students. Additionally, each beneficiary was supported with 
a small amount of money to apply his/her enterprise by a miniature model to study the extent of its success from the 
practical aspect.
Through specialized workshops, the project followed up all students in implementing their enterprises, which were 
presented for the audience so as to select the best two enterprises from each group. The winners were granted financial 
incentives to complete their enterprises and enter the market. 
It is worth to mention that a number of students established their enterprises by their own financial resources while 
others obtained small loans from ACAD Finance to start up their enterprises. 
« Students Scholarships Project:
In 2015, ACAD signed an agreement with the UNDP within DEEP Program and the Ministry of Social Affairs to implement 
a project under the name “Palestinian University Students Scholarships” funded by the Islamic Development Bank. 
This project, which is of total amount of 170 thousand Euros, benefitted 225 students from different universities in the 
West Bank. The beneficiaries were selected through a survey study conducted for students’ lists from all the West Bank 
governorates provided by the Ministry of Social Affairs.
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« ACAD Finance Company
ACAD Finance Company, which the Arab Center for Agricultural Development (ACAD) owns more than 56% of its shares. 
It is also considered the financial arm of ACAD in achieving its developmental broad objectives and its expansion since 
its establishment in 2014.
In 2015, ACAD Finance expanded the geographical scope of its financial services to reach to 61 new locations, 
including camps, villages and cities. Accordingly, the number of targeted locations amounted to 285 local communities 
throughout the West Bank and Gaza Strip.
In comparison with 2014, ACAD Finance achieved a growth in the number of disbursed loans by 79% to reach to 2,400 
loans in 2015. Similarly, the value of the loans increased by 95% and exceeded $9 million. 
By the end of 2015, the active credit portfolio and the active loans amounted to $9.6 million and 3,700 loans respectively. 
The credit portfolio for productive income generating projects formed 90% of the total existing portfolio while the 
agricultural sector acquired 30% of the portfolio in addition to the joint portfolio between the agricultural sector and other 
sectors such as agricultural marketing, manufacturing and services. Women, especially in the rural area, formed more 
than 57% of the total number of beneficiaries while the camps and rural areas formed more than 45% of the portfolio. 
In 2015, ACAD Finance in cooperation with Bethlehem Arab Society for Rehabilitation designed very accessible 
financing products for persons with special needs to finance productive enterprises for them together with training and 
rehabilitation programs. 
Within this context, four training courses were organized on the selection and management of projects of which 90 
persons have benefitted from areas located in south the West Bank. This is in addition to preparing feasibility studies for 
70 enterprises of which 54 enterprises were financed with $209 thousand.
In Nablus governorate, ACAD Finance in cooperation with UNDP and the Qatari Afif Foundation launched a youth 
project for finding job opportunities. In addition to financing, this project provided training and consultations. Within this 
project, ACAD Finance funded 132 enterprises for young people less than 35 years old in a total amount of $826 thousand.
Furthermore, ACAD Finance in cooperation with the Ministry of Agriculture and the UNDP with Funds from the 
International Agricultural Organization (IFAD) designed financing products allocated for the support of agricultural 



17Annual Report | 2015التقرير السنوي

enterprises in Central and North West Bank governorates. This project financed 86 enterprises with a total amount of 
$600 thousand, most of which for low income farmers and farmers in “C” area.
« Public Relations and Networking
« Public Relations and Networking at the local Level:
In confirmation of the importance of local institutional partnership to achieve integration of roles and contribute to 
accelerate economic and agricultural development, ACAD maintained its relations with the local organizations and 
institutions and continued to further build partnership and professional relations to implement joint activities that meet 
the needs of beneficiaries, including:
 Partnership with the Arab Society for the Protection of Nature in order to strengthen the Palestinian farmers’ 

steadfastness on their lands threatened with confiscation. Within “the Good Olive” project, ACAD signed a partnership 
with the Arab Society for planting olive seedlings in all the Palestinian territories including occupied Palestine 1948.
 Partnership with the Palestinian Voluntary Work Committee to implement the activities of Planting Olive Trees 

Project through recruiting a number of volunteers for this purpose.
 Signing a memorandum of understanding with Al-Quds University – Sustainable Development Institute to 

implement activities relying on specialization and professionalism in the agricultural and rural development sector. 
These activities targeted students, youth, women and farmers in the rural areas, camps and marginalized areas.
 Signing a memorandum of understanding with the Palestinian Ministry of Labor; this Memo was signed between 

the Ministry and all organizations working in the field of employment, training and lending. ACAD participated in the 
debate and discussions sessions to formulate this Memo. 
 ACAD maintained its membership in the Non-Governmental Organizations Network (PNGO) and participated in 

the majority of meetings and events organized by it whether in the West Bank or Gaza Strip. The Network’s agricultural 
sector adopted a paper presented by ACAD under the title “Facts Paper” on the agricultural sector and the reconstruction 
process in Gaza Strip. This paper became a reference for all the civil societies joining the Network and operating in the 
agricultural sector.
« Public Relations and Networking at the International Level:
 ACAD maintained and continued to promote its partnerships, which have existed since a long time with a 
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number of international organizations, including the Palestinian – French Friendship Society, the French – Palestinian 
Solidarity Organizations, the Belgium – Palestinian Solidarity Organizations and the French ACTED organization. ACAD 
also build new solidarity and technical partnerships so as to provide better services for its beneficiaries including:
 A membership in the International Land Coalition. ACAD is the first Palestinian organization that became a 

member in this Coalition, which is a global alliance of civil society and farmers’ organizations.
  A partnership with Association France – Palestine Solidarite Alsace to finance the Planting of Olive Trees 

Project with a campaign entitled “Planting One Million Olive Trees for Peace”.
 A partnership with the Association France – Palestine Solidarite (AFPS) to provide training for the palm farmers 

in the Jordan Valley (Al-Aghwar).
 ACAD maintained its membership in Habitat International Coalition, which focuses on the rights for land and 

housing.
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« Lobbying and Advocacy:
ACAD is one of three partners forming the Food Security Consortium, which is a lobbying and advocacy link for all 
available financing and strategic resources in Gaza Strip. It works within a lobbying and advocacy strategy that 
advocates for farmers in all their places of residence and provide adequate developmental financing to support the 
agricultural sector. 
Recently, ACAD formed a coalition of agricultural organizations; one of its important tasks is to lobby the decision 
makers, relevant ministries, the international organizations operating in Gaza Strip and other organizations to improve 
the agricultural situation and achieve justice for this sector by providing it with financing opportunities. This will ensure 
consolidating the national identity and citizens’ steadfastness in the agricultural areas. This Coalition will be announced 
in 2016. 
« Participation in Conferences and Events Locally and Abroad:
During 2015, ACAD participated in a number of conferences and events, most important of which are:
 Participation in Lenten Campaign in France implemented by CCFD. The visit included several meetings with 

different groups funding CCFD. The participation also included visits to media institutions where ACAD participants 
presented the Center’s programs and their importance for the Palestinian low- income farmers in the rural and 
marginalized areas. The meetings also highlighted the Center’s achievements with the cooperative societies in Palestine 
and the importance of activating the saving and credits programs in those societies. The campaign lasted 21 days from 
2 to 23 March 2015.
 Participation in the Land Day event on 31 March 2015 in coordination with one of the grassroots organizations 

operating in South Gaza city nearby Beit Hanoun crossing border (Erez) to consolidate the relation with the farmers. 
This event also aimed to condemn the siege imposed on Gaza as well as the buffer zone which deprives farmers of 
reaching to their land and of job opportunities and adversely affects the food security in Gaza Strip. Members from the 
local network for supporting farmers’ rights participated in this event.
 Participation in a meeting held for the administrative committee of the Youth Entrepreneurship Project in Beirut 

in June 2015. The meeting discussed the project developments, activities implemented and preparations for holding 
the final meeting.
Participation in the final conference of the Youth Entrepreneurship Project held in Sharm El-Sheikh in October 2015. 
The conference was attended by representatives of YEP, EU, partner organizations and ACAD Finance. During the 
conference, the project challenges and results were presented and winners from the three organizations were honored.
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 Participation in Sanabel Conference held in Sharm El-Sheikh in October 2015. The conference was attended 
by representatives of microfinance organizations and networks in the Arab World.
 Participation in the Solidarity Week in France in partnership with SIDI in November 2015. During this week 

ACAD representatives participated in seminars and conferences on ACAD work and activity and discussed ways of 
cooperation regarding writing a special project for Nablus city and neighborhoods. 
 Participation in a meeting with members from CCFD in France in November 2015. The meeting discussed the 

importance of solidarity tourism and how to develop it. 
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« ACAD in Media and Social Media Networks:
During 2015, ACAD gave attention to the media aspect publishing its news and the projects and activities it is 
implementing through its website, local newspapers or social media networks.
In mid 2015, ACAD launched its new website in both English and Arabic (www.acad.ps ), taking notice that the website 
is compatible with its strategy and including full and comprehensive information about its activities and projects in 
addition to publishing the Center’s financial and administrative reports.
ACAD also focused on publishing its activities regularly in two local newspapers: Al-Quds and Al-Ayyam. As regards the 
Center’s activities and participation in conferences and workshops abroad, they were covered by foreign newspapers. 
During the last two years, companies and organizations sought to build websites on the Facebook, Twitter and other 
social media, due to the fact that these sites are the more visited in Palestine and for being a fast way to reach users. 
In this aspect, ACAD concentrated on keeping abreast of this development so as to reach the largest possible groups 
of the society. For this purpose, it continuously updated its website on Facebook and Twitter and posted news and 
photos of activities it implemented. Additionally, it provided its own YouTube channel with videos made by the Center 
or partners with them ACAD implemented joint projects. It also created accounts on other networks such as  Instagram 
and LinkedIn, which are continuously updated. 
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غزة: اإلعالن عن إطالق شبكة محلية لدعم حقوق المزارعين
كتب خليل الشيخ:

أعلن المركز العربي للتطوير الزراعي عن إطالق الشبكة المحلية لدعم 
حقوق المزارعين، أمس.

عد مبادرة وطنية للدفاع عن حقوق المزارعين، 
ُ
وتضم الش���بكة التي ت

العشرات من الناشطين والرياديين في قطاع العمل الزراعي من مختلف 
محافظات غزة.

ونظم المركز العربي، مهرجانًا حاش���دًا، ب���دأه بمؤتمر صحافي إيذانًا 
بإطالق الش���بكة في قاعة "الاليت هاوس" على ش���اطئ بحر غزة، أمس، 
بحضور المئات من ممثلي المؤسس���ات الحكومي���ة واألهلية والدولية 
ومزارعين رياديين وأعضاء مجالس إدارات جمعيات زراعية، ومختصون 

في قطاع العمل الزراعي.
وبدأ المؤتمر الذي أدارته ميس���رة الكفارنة منسقة مشروع "نحو 
ش���بكة محلية لدعم حقوق المزارعين" الذي ينظمه المركز العربي، 
بتمويل من المس���اعدات الش���عبية النرويجية NPA بكلمة قدمها 
محسن أبو رمضان مدير المركز، قال فيها، أن الشبكة المحلية وهي 
جس���م تنموي ديمقراطي يس���عى إلى تمثي���ل المزارعين الفقراء 
والمهمشين، جاء كنتاج لعمل أربع سنوات متتالية قام بها المركز 

العربي.
وأضاف أن المركز وبالتنس���يق مع أعضاء الشبكة، أطلق عدة مبادرات 
محلية تتعلق بتطوير القطاع الزراعي على قاعدة العمل التنموي المبني 
عل���ى الحقوق، تنوعت م���ا بين دعم المنت���ج المحلي، وإنش���اء صندوق 
التعويضات، ورفع حص���ة القطاع الزراعي ف���ي الموازنة، فضاًل عن عدة 
حم���الت أخرى تتعل���ق بالدفاع على األرض وقطف الزيت���ون وزيادة دور 

وزارة الزراعة في عملية اإلرشاد.

تعزيز العمل الديمقراطي
من جانبه، ألقى محمود حمادة ممثاًل عن المساعدات الشعبية النرويجية 
كلمة تحدث فيها حول دور الش����بكة المحلية في دع����م قضايا المزارعين 
والمش����اركة في تعزيز العمل الديمقراطي والتنموي في القطاع الزراعي، 
الفت����ًا إل����ى أن مجموعة المزارعي����ن المنضمين للش����بكة كان����وا قد تلقوا 

التدريبات التي تؤهلهم للمحافظة على حقوق المزارعين والدفاع عنها.
وأكد أن المس���اعدات الشعبية النرويجية ستس���اهم في إسناد عمل 
الش���بكة المحلي���ة، معربًا ع���ن أمله في انتش���ار رقعة عملها لتش���مل 
محافظ���ات الضفة الغربي���ة والقدس المحتل���ة، والمحافظة على مصالح 

المزارعين وقطاع المرأة الريفية أيضًا.
وقدم صابر الزعانين منس���ق عمل الشبكة المحلية كلمة، قال فيها أن 
الش���بكة انطلقت من واقع اإليمان بقضايا صغ���ار المزارعين وحقوقهم 
المهمش���ة، مشيرًا إلى أن الش���بكة وضعت في أولويات عملها تحسين 

واقع هؤالء وتحصيل حقوقهم.
وقال، أن الش���بكة المحلية والتي يحتضنه���ا المركز العربي للتطوير 
الزراعي، تس���عى إلى أن تكون جسما مس���تقال بذاته وتعمل وفق خطط 

تنموية هدفها تحسن الواقع الزراعي.

الحاجة لمبادرات مشابهة
بدوره، قدم المهندس تحسين سعادات نائب رئيس اتحاد الجمعيات 
الزراعية كلمة المؤسسات الش���ريكة في مشروع دعم حقوق المزارعين، 
قال فيه���ا أن الواقع الزراعي المتردي بفعل الحصار واالنقس���ام وغياب 
الحقوق، يتطلب مبادرات مش���ابهة تس���عى إلى المس���اهمة في تلبية 
حقوق المزارعين، مش���يرًا إلى أن هؤالء المزارعين باتوا من أفقر الفقراء 

في المجتمع وبحاجة لمن يمد لهم يد العون.

وأكد أن المؤسس����ات األهلي����ة العاملة في القطاع الزراعي س����تنظر إلى 
الش����بكة المحلية بأنها إضافة هامة في مج����ال تعزيز العمل الديمقراطي 

المبني على الحقوق. 
وتحدث الخبير التنموي أحم����د الصوراني، حول أهمية إطالق المبادرات 
واللجان العاملة من أجل الدفاع عن القطاع الزراعي، معتبرًا أنها تساهم في 

تعزيز ورفع صوت المزارعين والعاملين بهذا المجال .
وقال إن الواقع الزراعي بحاجة ماس���ة لمثل هذه المبادرات، داعيًا إلى 
االستفادة من جهود األعضاء والبحث عن مصادر تمويل وركائز لتحريك 

عمل الشبكة وتعزيز نظام عضوية قوي ومتمكن.
واس���تعرضت صابرين أبو ليمون عضو الش���بكة المحلية بنود وثيقة 
مب���ادئ عمل الش���بكة والتي تمح���ورت حول النه���وض بالواقع الزراعي 
وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة واحترام األفراد والمساهمة في تطوير 

القوانين التي تلبي احتياجات المزارعين.
وقدم جوزيف الش���كلة من الش���بكة الدولية للحق في السكن واألرض 
كلمة عبر ال�"س���كاي بي" خالل المهرجان أوضح فيها أن الش���بكة تشمل 
152 منظم���ة ف���ي جميع أنحاء العال���م وتعمل على تعزيز التش���ريعات 
واإلج���راءات التي تمكن األفراد من التمتع بحقهم في الس���كن واألرض 

السيما في المناطق المهمشة.
وأضاف، الش���بكة بصدد بلورة مش���روع مش���ترك مع المرك���ز العربي 
للتطوير الزراعي وبالش���راكة مع الش���بكة المحلية يهدف إلى تأسيس 

شبكة إقليمية تحافظ على حقوق المزارعين.
وفي ختام الحفل الذي ش���مل على عرض تمثيلي حول واقع المزارعين 
في المناطق المهمش���ة، وما يتعرضون له من اعتداءات إسرائيلية، وقع 
األعض���اء على وثيقة مب���ادئ مهام ومحاور عمل الش���بكة المحلية، أمام 

الحضور. 

"غرفة تجارة غزة" تبحث مع وفد هولندي ترتيبات 
رفد شركات القطاع الخاص بالخدمات االستشارية

غزة - "األي���ام": بحثت غرفة تجارة وصناع���ة غزة خالل اجتماع 
عقدته، أم���س، في مقرها مع وفد هولندي ضم وجنند مارش���ال 
الس���كرتير األول للش���ؤون االقتصادية، وكوين هائيرجن منسق 
الشرق األوسط لمشروع تبادل الخبرات PUM، ود. سهيل سلطان 
ممث���ل برنام���ج )PUM( الهولندي في الضف���ة الغربية ترتيبات 
تنفيذ البرنامج المذكور في قطاع غزة وس���بل اس���تفادة عدد من 

شركات القطاع الخاص.
وتطرق مارش���ال الس���كرتير األول والمحلق التجاري الهولندي 
فش���كر الغرف���ة التجارية على اس���تقبالها، وأك���د دور واهتمام 
الحكومة الهولندية في دعم العديد من القطاعات وفي مقدمتها 

القطاع الزراعي، وقطاعي األثاث النسيج.
من جهته، قدم هائيرجن شرحًا حول المشروع معتبرًا أن الغرفة 
التجارية تمثل الشريك اإلستراتيجي لتسويق خدمات المشروع.

وأك���د أن المش���روع المذك���ور يض���م ع���ددًا م���ن المتطوعين 
الهولنديين لمساعدة الش���ركات الصغيرة والمتوسطة ورفدها 
بالمعرفة وتقديم االستش���ارات لها عن طريق خبراء متقاعدين 
ويعمل المش���روع في 70 دولة وف���ي 75 مجال عمل منذ اكثر من 

30 عاما.
ومثل الغرفة التجارية في االجتماع محسن الخزندار أمين السر 

الغرفة، وبسام مرتجى مدير عام الغرفة.

وشكر الخزندار الحكومة الهولندية والشعب الهولندي على ما 
يقدموه من دعم مالي ومعنوي للشعب الفلسطيني.

وأك���د الخزن���دار جاهزي���ة الغرف���ة التجارية لتقدي���م كافة 
إمكانيتها للتعاون في إنجاح وترويج المش���روع الهولندي الذي 
يهدف لتقديم خبراء هولنديين للشركات الصغيرة والمتوسطة 

وأية مشاريع أخرى تهدف لتطوير القطاع الخاص بغزة.
وتم االتفاق على أهمية التواص���ل لبلورة األفكار الفاعلة التي 
تخدم القطاع الخاص الفلس���طيني خالل الفترة القادمة والعمل 
على ترويج المشروع الهولندي لتحقيق أكبر استفادة للشركات 

الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع غزة.

فلسطين تشارك في هنغاريا باجتماعات دولية بشأن 
حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود

رام الله - "األيام": ش���اركت دولة فلس���طين بوفد رس���مي 
ضم ممثلين عن سلطة المياه ودائرة شؤون المفاوضات في 
اجتماعات اتفاقية اللجنة االقتصادية ألوروبا بش���أن حماية 
واس���تخدام المجاري المائي���ة العابرة للح���دود والبحيرات 
الدولي���ة )UNECE(، وكذل���ك في االجتم���اع الخاص بتعزيز 
التعاون في مجال المياه العابرة للحدود في منطقة الش���رق 
 )UNECE( األوسط وشمال أفريقيا على أساس اتفاقية المياه

التي عقدت في مركز المؤتمرات ببودابست في هنغاريا.
وت���م خ���الل االجتماع���ات بحث تفعي���ل آلي���ات التعاون 
المش���ترك للمياه العابرة للحدود، وذلك ضمن إطار اتفاقية 
المي���اه )UNECE(، خصوصًا بعد دخ���ول هذه االتفاقية حيز 
التنفيذ في العام 2013، والس���ماح بانضم���ام جميع الدول 

األعضاء في األمم المتحدة في االتفاقية. 
ويأتي هذا االجتماع بمناسبة انتقال االتفاقية إلى اإلطار 
الدولي المتعدد األطراف للتع���اون في مجال المياه العابرة 
للح���دود، حيث تمت مش���اركة أكثر م���ن 80 دولة من الدول 
األط���راف وغير األطراف في االتفاقية، الس���تعراض التقدم 
المحرز في تنفيذ االتفاقية، ومناقشة كيفية تحسين أوجه 
التعاون في مج���ال المياه العابرة للحدود ف���ي جميع أنحاء 

العالم. 
كما تم اس���تعراض األنش���طة الس���ابقة ومناقشة برنامج 

العمل المستقبلي للسنوات 2018-2016. 
وقام وفد دولة فلسطين بتقديم عرض خالل حلقة النقاش 
الخاص���ة بتعزي���ز التعاون ف���ي المياه العاب���رة للحدود في 
منطقة الش���رق األوسط وش���مال أفريقيا والذي أوضح خالله 
التحدي���ات التي يواجهها الجانب الفلس���طيني والمتمثلة 

أساس���ًا بس���يطرة االحتالل اإلس���رائيلي على كافة الموارد 
المائية المشتركة. 

وأك���د الوفد ض���رورة النظر لطلب���ه باالنضم���ام إلى هذه 
االتفاقية الدولية في المستقبل والعمل على حل مشكلة أن 
فلسطين كدولة "مراقب" غير عضو في األمم المتحدة، األمر 
الذي يحول دون انضمامه���ا لهذه االتفاقية، كما طالب وفد 
فلسطين بضرورة تطوير آلية عمل لضمان مشاركة فلسطين 
ف���ي كافة نش���اطات االتفاقية إلى حين انضمامها بش���كل 

رسمي لالتفاقية في المستقبل. 
وعلى هام���ش االجتماعات، قام وفد فلس���طين بلقاء وزير 
المياه والري في دولة السودان الشقيقة معتز موسى، حيث 
تم بحث س���بل التعاون المشترك ما بين الدولتين في مجال 
تبادل ونقل الخبرات، كما تم بحث س���بل التعاون المشترك 
ح���ول حوض نه���ر األردن مع المدير العام للم���وارد المائية 
والكهربائي���ة ف���ي وزارة الطاقة والمي���اه اللبنانية الدكتور 
فادي قمير، اضافة إلى عدة لق���اءات واجتماعات مع العديد 
من ممثلي دول العالم الشقيقة والصديقة حول التعاون في 

مجال المياه. 
كما التقى الوفد الفلسطيني مع سفيرة دولة فلسطين في 
هنغاريا ماري انطوانيت حيث شاركت الوفد الفلسطيني في 
حضور الجلس���ة االفتتاحية، كما تمت مناقشة وضع الجالية 
الفلس���طينية في هنغاريا وس���بل التعاون والتنسيق بين 
السفارة الفلس���طينية في هنغاريا مع سلطة المياه ووحدة 
دعم المفاوضات بهدف دعم الحقوق المائية الفلس���طينية 
في المحافل الدولية والسبل الكفيلة السترداد هذه الحقوق 

وفق القوانين والمعاهدات الدولية المعمول بها دوليًا.  

الوفد المشارك في االجتماعات.

أيــــــام فلـســــطـيــــنــيــة الثالثاء 122016/3/29

في يوم علمي نظمته جامعة األزهر 

المشاركون يوصون بضرورة التوعية باألمراض 
المناعية وعدم إهمال التهاب الغدة النخامية

غزة ـ االيام:  اوصى المشاركون في اليوم  العلمي  الذي 
نظمه قســـم الطب المخبري  بجامعـــة األزهر ،أمس، حول  
االتجاهـــات الحديثة في أمراض المناعة الذاتية بضرورة 
التوعيـــة بفهم أساســـيات األمراض المناعيـــة ،وتوزيع 
المزيد من النشـــرات التي توضـــح الحاالت التي يمكن أن 
تزيد فيها األمراض المناعية وخاصة في بعض العائالت 
،وعـــدم اهمال التهاب الغدة النخاميـــة المناعية واألخذ 

بعين االعتبار أن المناعة ممكن أن تهاجم عدة غدد.
كما اوصوا بضرورة القيام بالفحوصات الخاصة باألمراض 

المناعية خالل فترة الحمل,
وفـــي حفل االفتتاح ااطلعت عريفة الحفل  ســـحر ابو 
الدبـــر الحضور بأهـــداف اليوم العلمي ومـــدى أهمية 
تنظيم هذه الفعاليات التي تساهم في حل المشكالت 
الصحيـــة التي تعاني منها شـــريحة واســـعة من أبناء 

الشعب الفلسطيني.
وقال األستاذ أشرف شقليه رئيس قسم الطب المخبري 
انه تم تخريج ما يقارب 2000 طالب تميزوا في العديد من 

المجاالت  في قسم الطب المخبري.
بـــدوره،  اكـــد د.أبو خالد أبو شـــاب عميد كليـــة العلوم 
الطبية التطبيقية ، أن هـــذه األيام العلمية تؤكد حرص 
الكلية على أن يكون لهـــا دور فعال في المجتمع ككلية 
علميـــة طبية تقـــدم خدمات المجتمع مـــن خالل تأهيل 

كوادر تعمل في مختلف التخصصات الطبية.

واضاف : الكلية تعمل حاليًا على افتتاح قسم التغذية 
اإلكلينيكية ،كما تطمح الفتتاح برنامج الماجســـتير في 

التصوير الطبي .
  واشـــتمل  اليوم العلمي على ثـــالث أوراق عمل األولى 
بعنوان طـــرق فحص أمراض المناعة الذاتية في المعامل 
الطبية للدكتور أيمن ابو مصطفى من مستشـــفى الشفاء 
،والورقة الثانية فكانت بعنـــوان أمراض المناعة الذاتية 
الحاضـــر و المســـتقبل وقدمها الدكتور رامـــي العبادلة 
استشاري و رئيس قســـم الباطنة بمستشفى الشفاء ،أما 
الورقـــة الثالثة فكانت بعنوان األمراض المناعية الذاتية 
المتعلقـــة بالهرمونـــات للدكتور لؤي ناصر استشـــاري 

الغدد الصماء والسكري .
وحضر اليوم العلمي لدكتور علـــى النجار نائب رئيس 
الجامعـــة للشـــؤون اإلداريـــة و المالية، الدكتـــور مؤمن 
الحنجوري عميـــد القبول والتســـجيل ، الدكتور خالد أبو 
شـــاب عميد كلية العلوم الطبيـــة التطبيقية ،والدكتورة 
أمل الكحلوت عميد كلية العلوم ،ورؤســـاء أقســـام كلية 
العلوم الطبية التطبيقيـــة، وعدد من األطباء والمهتمين 
وعـــدد من ممثلي المؤسســـات الصحية وطلبـــة الكليات 

الطبية بالجامعة .
 وفي ختام اليوم العلمـــي قامت عمادة الكلية بتكريم 
األطباء المشـــاركين بـــأوراق العمل تقديـــرًا لجهودهم 

واهتمامهم بنشر الوعي الصحي في المجتمع.

جولة ثقافية لـ 400 طالب وطالبة من الداخل 
الفلسطيني في جامعة الخليل لنابلس وطولكرم

بيـــت لحم - "األيـــام": نظمـــت جامعة الخليـــل، ودائرة 
العالقـــات العامة في محافظـــة بيت لحم جولـــة ثقافية 
تعريفيـــة لنحو 400 طالب وطالبة مـــن طلبة الجامعة، من 
أبناء فلسطين الداخل لمحافظتي نابلس وطولكرم، ضمن 

النشاطات الالمنهجية التعليمية للجامعة.
وأكـــد محافظ نابلس اللـــواء أكرم الرجـــوب خالل لقائه 
الطلبة ضرورة التواصل مع أبناء الشـــعب الفلسطيني في 
مختلف تواجدهم، واســـتثمار كل فرصة لتعزيز تواصل 
الطلبة مع مدنهـــم وقراهم في كل المحافظات، لما له من 
ضرورة إيجابية تغرس في نفوســـهم وتعزز من عطائهم 

لوطنهم. 
كما أكد اللواء الرجوب أهمية هذا الجولة الذي تنظمها 
جامعة الخليل بإشـــراف د. هاني اســـعيد عميد البرنامج 

المكثف.
وقد تـــم إطـــالع الطلبة على أهـــم المعالـــم التاريخية 
والثقافيـــة فـــي مدينة نابلـــس خاصة البلـــدة القديمة 
والتعرف على آليات صناعة الصابـــون، كذلك زيارة مركز 

بن بريك التراثي.
وتحـــدث د. هانـــي اســـعيد عـــن سياســـة الجامعـــة 

الهادفـــة لتنفيذ مثل هـــذه البرامج التـــي تمكن الطلبة 
الفلســـطينيين من االطالع على بالدهـــم بغض النظر عن 
مكان ســـكنهم، واالتصال والتواصـــل العلمي ضمن هذه 
البرامـــج الالمنهجية بالجامعة التـــي تعزز وتنمي قدرات 
الطالب في مختلف االتجاهات سواء الثقافية أو المهنية، 
باإلضافة إلى تعريفهم على المدن الفلسطينية التي تتم 

زيارتها.
وبعد ذلك قـــام الطلبة بزيارة مدينـــة طولكرم، والتقوا 
العقيد بـــالل حالوب نائب محافظ طولكـــرم، الذي تحدث 
عن أهمية الزيارة بما تحمله من ثقافة عامة وتساهم في 

تطوير مهاراتهم الفردية.
كمـــا تحدث د.لـــؤي زعول مدير العالقـــات العامة في 
محافظـــة بيت لحم عـــن أهمية تعزيـــز دور مثل هذه 
البرامـــج واألنشـــطة بيـــن المحافظـــات والمؤسســـات 
المختلفـــة خاصة التعليمية؛ لما لها من أثر إيجابي في 
العمـــل المجتمعـــي، وتعميم هذه الفكـــرة على جميع 
الجامعات المحلية، خصوصًا تلك التي تحتضن طلبة من 
أبناء شـــعبنا في فلســـطين الداخل لتساهم في تعزيز 

قدراتهم العلمية.

مشاركون في الجولة.

الحسيني يشارك بقداس عيد 
الفصح في كنيسة القبيبة

القـــدس - "األيام": شـــارك وزير شـــؤون القـــدس، المحافظ عدنان 
الحســـيني، أمس، بالقـــداس اإللهي، الذي ترأســـه حـــارس األراضي 
المقدســـة األب بيير باتيســـيا باال، في كنيســـة القديســـين سمعان 
وقالوبا )عمواسـ  القبيبة(، حيث كان الحســـيني في مقدمة مستقبلي 
موكـــب الحارس، إضافة إلى مدير محافظة القدس محمد الطري، وعدد 
من رؤساء المجالس المحلية في منطقة شمال غربي القدس، وعدد من 

مسؤولي األجهزة األمنية. 
ونقـــل الحســـيني تهاني الرئيـــس محمود عباس، ورئيـــس الوزراء 
الدكتـــور رامي الحمد الله، والقيادة لمناســـبة حلول عيد الفصح لدى 
الطوائف التي تسير وفق التقويم الغربي، معربًا عن أمله بحلول العيد 
القادم وقد تحققت أماني الشعب الفلسطيني، مسيحييه ومسلميه، 

بالحرية واالستقالل وقيام الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.
وأشار إلى النموذج الفريد من نوعه في العالقة المسيحية اإلسالمية 

في فلسطين، والقائمة على التعاضد والشراكة في بناء الوطن. 

جنين: افتتاح مشروع "حل 
الصراعات وإدارة األزمات"

جنيـــن - "األيام": افتتح منتدى الفكر الشـــبابي في مدينة جنين، 
أمـــس، فعاليات مشـــروع "حل الصراعـــات وإدارة األزمـــات"، المنفذ 
بالشراكة مع وكالة الغوث الدولية "األونروا"، في عشر مدارس، وذلك 

بتمويل من مؤسسة "هانس زايدل" األلمانية.
وأكد نائـــب مدير برنامج التعليم في وكالـــة الغوث، وحيد جبران، 
اهتمام الوكالة بتنفيذ مشـــاريع كهذه، لما لها من أثر في التقليل 

من العنف بين الطلبة في المدارس.
من جهتها، أشـــارت مديرة منتدى "الفكر الشبابي"، باسمة زعرور، 
إلى أن هذا المشروع يشتمل على فعاليات وأنشطة تركز على أهمية 
المواطنـــة، ومهارات االتصال والتواصل، وحل الصراعات بالوســـاطة 
الطالبيـــة، إضافـــة إلـــى التركيز على اســـتخدام مهـــارات التفكير 

اإلبداعي في حل المشكالت دون استخدام العنف.
ولفتت إلى أن ما يميز هذا البرنامج أنه يســـتهدف مرشـــدين من 
كال الجنسين ومعلمين ومعلمات، ومجالس أولياء األمور والبرلمانات 

الطالبية.

انطالق فعاليات المؤتمر الثقافي 
الثاني في "العربية األميركية"

كتب محمد بالص:

انطلقت في الجامعة العربية األميركية، أمس، فعاليات 
المؤتمـــر الثقافي الثانـــي، الذي تنظمـــه وزارة الثقافة، 
بالتعـــاون مـــع دائـــرة الشـــؤون المجتمعية في رئاســـة 

الجامعة، تحت عنوان "جنين: اإلنسان والمكان".
وقـــال القائمون على المؤتمر: إنه يشـــكل نقطة انطالق 
سلســـلة فعاليات ثقافية ستشـــهدها محافظات الوطن 
وتمتـــد 17 يومـــًا، وتنظمهـــا وزارة الثقافة تحت شـــعار 
"الثقافـــة والصمود واألرض"، وذلك احتفاًء باليوم الوطني 

للثقافة الفلسطينية.
وقبل افتتـــاح فعاليات المؤتمر، اجتمع رئيس الجامعة، 
الدكتور علي زيدان أبو زهري في مكتبه، مع وزير الثقافة، 
الدكتور إيهاب بسيســـو والوفـــد المرافق، ونائب محافظ 
جنيـــن، كمال أبـــو الرب، بحضـــور نائب رئيـــس الجامعة 
للشؤون المجتمعية، الدكتور نظام ذياب، ومساعد رئيس 
الجامعة للشـــؤون اإلدارية والماليـــة، فالح أبو عرة، وعميد 
كلية اآلداب، الدكتور أيمن يوسف، ومدير دائرة العالقات 

العامة، األستاذ فتحي اعمور.
وقدم أبو زهري شـــرحًا عن "العربية األميركية" ونشأتها 
وكلياتها وبرامجها األكاديمية، مشـــيدًا باإلنجازات التي 
حققتهـــا وزارة الثقافـــة، وثمن دورها فـــي الحفاظ على 
الهوية الوطنية، وبحث مع بسيســـو سبل تطوير التعاون 
المشترك بين الجامعة والوزارة، ما سيسهم في النهوض 

بالقطاع الثقافي.
وافتتح ذياب المؤتمـــر بكلمة أكد فيها حرص الجامعة 
على الحفاظ علـــى الهوية الثقافيـــة الوطنية وتعزيزها 
لدى الطلبة من خالل األنشـــطة الالمنهجية والمحاضرات 

التدريسية.
وأبدى اســـتعداد الجامعة لتوفير كل اإلمكانيات إلنجاح 
الرسالة الثقافية، مشـــيرًا إلى أن الثقافة الوطنية قاومت 
وما زالـــت بالكلمة والمســـرح والشـــعر واألدب، والتاريخ 
سيشـــهد لها أنها تفوقت أخالقيًا وإنسانيًا، بل وتحولت 

الثقافة إلى قوة ورافعة للنضال الوطني.
مـــن جهته، ثمن أبو الـــرب احتضان الجامعـــة للمؤتمر 
الثقافي، ودور وزارة الثقافة في تنشيط الحياة الثقافية 

ورعاية المثقفين.
بدوره، قال بسيسو: "إن وجودنا بينكم في هذه الجامعة 
هو بمثابـــة فخر لنا ونحـــن نفتتح المؤتمـــر المهم على 
صعيد تفعيل المشـــهد الثقافي فـــي جنين التي تعتبر 
خزانـــًا إســـتراتيجيًا على الصعيد الثقافـــي واالقتصادي 

واالجتماعي، وبالتالي يجب تفعيل هذا المشهد".
وأضاف: "المؤتمر خطوة في مســـار العمل سويًا لحركة 
ثقافية تخدم محافظة جنين والمشـــروع الوطني"، مؤكدًا 
أن الثقافة تشـــكل إحدى ركائز تعزيز الصمود على أرض 

الوطن "وتعزيز العالقة بتراثنا وارثنا لألجيال".
وتطـــرق إلى الفعاليـــات التي تنظمهـــا وزارة الثقافة، 
احتفـــاء باليـــوم الوطنـــي للثقافة الفلســـطينية، مؤكدًا 
ضرورة اســـتثمار كل اإلبداعـــات الثقافية لصياغة ثقافة 

فلســـطينية واعدة، وأشـــار إلـــى أنها خطوات مســـتمرة 
لتحقيق المعادلـــة الثقافية بالتوازن مـــع التراث واإلرث 
والعمل نحو المستقبل، وختم كلمته بالقول "علينا جميعًا 

أن نؤمن بأن الثقافة مقاومة".
وأشـــاد رئيـــس اللجنـــة التحضيرية للمؤتمـــر، رئيس 
المجلس االستشـــاري الثقافي في جنين، الدكتور فيصل 
غوادرة، باحتضان الجامعة للمؤتمر الثقافي للعام الثاني 

على التوالي. 
وتـــال االفتتاح، انطالق الجلســـة األولى التي كانت تحت 
عنـــوان: "جنيـــن المكانة والمـــكان" وأدارهـــا عميد كلية 
اآلداب فـــي الجامعـــة، الدكتور أيمن يوســـف، حيث قدم 
الباحث مخلص محجوب، ورقة بحث تحدث فيها عن تاريخ 
محافظة جنين، بينمـــا قدم مدير عام الصناعات الوطنية، 
نصـــر عطيانـــي، ورقة بحث بعنـــوان: "اقتصـــاد محافظة 
جنيـــن: الواقع واآلفـــاق"، وقدم الباحث كامـــل جبر ورقته 
بعنوان: "رجال لهـــا تاريخ: المناضل عبد الغني ســـنان"، 
بينما تطرقت الباحثة الدكتورة بتول غانم في بحثها عن 

التعليم في جنين منذ العهد العثماني وحتى اآلن. 
وكان عنوان الجلسة الثانية: "الموروث الشعبي والتراث 
الحضاري"، وأدارها رئيس المجلس االستشـــاري الثقافي، 
رئيس اللجنـــة التحضيرية للمؤتمر، وقدم فيها المحاضر 
في جامعة القدس المفتوحـــة، الدكتور عمر عتيق، ورقة 
بحث بعنوان: "جنين في عيون الشعراء"، بينما كان عنوان 
بحـــث نجيب صبـــري، العضو فـــي المجلس االستشـــاري 
الثقافي: "النزعة الوطنية وشـــعراء المحكي"، فيما قدمت 
المحاضرة في جامعة القـــدس المفتوحة، الدكتور نجية 
الحمـــود، بحثًا بعنـــوان: "الحكاية الشـــعبية في محافظة 
جنين ودورها في الحفاظ على التراث"، بينما قدم عمر عبد 

الرحمن، تجليات جنين في األغنية الشعبية.
أما الجلســـة الثالثـــة للمؤتمر، فكانت بعنـــوان: "جنين: 
تنوع ثقافي وبيئي"، وأدارها رئيس قســـم اللغة العربية 
واإلعالم في الجامعة، الدكتور عماد أبو الحسن، حيث قدم 
العضـــو في المجلس االستشـــاري الثقافي، الدكتور وليد 
الباشـــا، بحثًا بعنـــوان: "واد المقطع ثـــروة وطنية للتنوع 
البيولوجي في فلســـطين"، بينما كان عنوان بحث األستاذ 
في قســـم اإلعالم في الجامعة، ســـعيد أبو معـــال: "الواقع 
اإلعالمي في محافظة جنيـــن"، وتطرق ممثل مكتب وزارة 
الســـياحة واآلثار في جنين، نظام قاللـــوة، في بحثه إلى 
العمارة اإلســـالمية في المحافظة، وختم الجلسة الباحث 
مـــازن غنام الذي تطرق إلى توظيـــف اقتراحات الباحثين 
للحفاظ على اإلرث الثقافي وتحقيق التنمية المستدامة. 
وتخللت فعاليات المؤتمر تنظيم سلسلة قراءة بعنوان: 
"بثقافتنا نعيد بهاء القـــدس"، نظمتها مجموعة "تميز" 
فـــي جنين، بالتعاون مع سلســـلة "تنويـــن"، حيث افتتح 
السلســـلة وزير الثقافة، والذي كرم الطلبة الذين شاركوا 

في السلسلة.
وقـــام وزير الثقافة، بجولة تعريفيـــة في الجامعة اطلع 
خاللها على عيادات كلية طب األســـنان، ومختبرات قسم 

التمريض، والقرية الرياضية، وكليات الجامعة.

مشاركون في افتتاح المؤتمر.

بلدية نابلس تكرم مجموعة من 
الموظفات في مؤسسات المدينة

نابلـــس - "األيـــام": نظمـــت بلدية 
نابلـــس، أمس، حفاًل لتكريم عدد من 
في  المدينة،  مؤسســـات  موظفـــات 
قطاعات الصحة والتعليم والشـــؤون 
االجتماعيـــة واإلعـــالم، اللواتـــي تم 
ترشـــيحهن من قبل المديريات في 
المدينـــة، إضافة إلـــى مجموعة من 
موظفـــات البلدية اللواتـــي أمضين 

أكثر من 25 عامًا في العمل. 
وحضر الحفـــل، الذي دعا له رئيس 
لجنـــة بلدية نابلـــس، وزيـــر النقل 
ســـميح  المهنـــدس  والمواصـــالت 
طبيلة، وأعضاء لجنة البلدية، وممثلو 
عدد من المؤسسات، ومحافظ نابلس 
اللـــواء أكرم الرجـــوب، ونائبته عنان 
لنقابات  العـــام  واألميـــن  األتيـــرة، 
والمهندس  ســـعد،  شـــاهر  العمال 
عدلي رفعت يعيـــش، ونضال البزرة 
رئيس ملتقى رجـــال اإلعمال، وهالل 
تفاحة رئيس جمعية الهالل األحمر، 
واللـــواء عبد اإلله األتيـــرة، والكاهن 
األكبـــر للطائفة الســـامرية عبد الله 
واصـــف، وعدد مـــن رؤســـاء الدوائر 

واألقسام وموظفو البلدية.  
وأشـــاد طبيلـــة بالـــدور التاريخي 
للمرأة عبر العصور، مشيرًا إلى كفاح 
المـــرأة على مـــدار تاريـــخ القضية 
الفلســـطينية، فمنهـــن األســـيرات 
والشهيدات، والمناضالت والوزيرات. 
وأكد إيمان البلدية بمبدأ تســـاوي 
الفرص بيـــن الرجل والمرأة، ودعمها 
الدائم للمرأة ومنحها الفرصة لتولي 
مناصب إدارية متقدمة وحساســـة، 
الفتـــًا إلـــى أن نســـبة عدد النســـاء 
العامالت في البلدية تزيد على %20 
مـــن مجمل عـــدد الموظفيـــن البالغ 

جانب من حفل التكريم.

عددهم 1880 موظفًا.
مــــن جهتها، أشــــارت األتيرة، إلى 
الــــدور الذي تلعبه المــــرأة من خالل 
مختلــــف المواقع التي تشــــغلها، أو 
داخل بيتها وأسرتها، مشددة على 
دور المــــرأة الفلســــطينية النضالي 
ومســــاهمتها فــــي حركــــة التحــــرر 
الوطنــــي، ودعــــت إلى بــــذل المزيد 
مــــن الجهــــود لتعزيــــز دور المــــرأة 
وتمكينها، وإبراز حضورها في سوق 
العمــــل، من خالل تطويــــر القوانين 
التي تضمن تحقيق العدالة وتكافؤ 

الفرص. 
بدوره، أكد سعد ضرورة العمل على 
إقرار قانون الحـــد األدنى لألجور في 
المؤسســـات، والعمل مع كافة  كافة 
النقابـــات العماليـــة المشـــكلة في 
مدينة نابلـــس لتحقيق ذلك بعدالة 

كاملة ومساواة بين الجنسين. 

واختتم الحفل، الذي تخللته فقرات 
فنية منها الدبكة الشعبية والمسرح 
التعبيـــري مـــن أداء فرقة المســـرح 
التابعة لمركز إسعاد الطفولة، وفقرة 
غنائيـــة مميزة مـــن أداء كورال مركز 
الطفـــل الثقافـــي، بتقديـــم الدروع 
التقديريـــة للمكرمـــات مـــن ســـلك 
التعليم وهن: دعاء احمد طه ميناوي، 
وتعمـــل في مدرســـة عبـــد اللطيف 
ميرفت  والمدرسة  األساسية،  هواش 
صبحي زكريا من مدرسة سمير سعد 
الدين، وآمنة عبد الرحمن اخضير من 

مدرسة جمال عمر المصري.
أما عن القطاع الصحي، فتم تكريم 
كل من: ســـناء الصايـــغ والتي عملت 
في مستشفى اإلنجيلي العربي، وريم 
الطيف مـــن مديرية صحـــة نابلس، 
وصفـــاء عبد الحـــق من مستشـــفى 
رفيديا، وماجدة الششـــتري من بيت 

المسنين التابع للهالل األحمر، وريم 
يونـــس مـــن مديرية صحـــة نابلس، 
وناهدة عطـــا الله من عيـــادة وكالة 

الغوث في مخيم بالطة.
ومن وزارة الشـــؤون االجتماعية تم 
تكريم: تحرير تيسير شاهين، نائبة 
االجتماعية،  الشـــؤون  مديرية  مدير 
ونســـرين عبد المنعم األغبر منسقة 
العالقـــات العامـــة فـــي المديريـــة، 
وتهانـــي عثمـــان من مركـــز تأهيل 

الفتيات. 
وعـــن القطاع اإلعالمي تـــم تكريم: 
تلفزيـــون  مديـــرة  العملـــة  ريمـــا 
فلســـطين، وخولة عبد الهادي مدير 
عام راديو طريق المحبة، وهند سعد 
مديـــرة راديـــو حياة، وأمل القاســـم 
مقدمة برامج في إذاعة صوت النجاح، 
كما تم تكريم فلســـطين أبو الحيات 

من شركة كهرباء الشمال.

خالل لقاء نظمه "المركز العربي للتطوير الزراعي" 

غزة: جمعيات زراعية صغيرة تطالب بعدم استثنائها
من المشاريع التمويلية المقدمة من الجهات المانحة

كتب خليل الشيخ:

انتقد مســــؤولو جمعيات زراعية صغيرة وقاعدية استثناءها من المشاريع 
التمويلية التي تقدمها الجهات المانحة، واعتماد مؤسســــات زراعية كبيرة 

فقط.
واعتبــــر هؤالء أن الطريقة التي يتم من خاللها توزيع المشــــاريع التنموية 
الخاصة بالقطاع الزراعي، تســــاهم في تضخم المؤسســــات الكبيرة، في حين 
يتم تجاهل المؤسســــات الزراعية القاعدية، وعدم المســــاعدة في تطويرها 

وتنمية عملها.
واقترح المتحدثون في لقاء موســــع عقده المركــــز العربي للتطوير الزراعي 
في مقره بمدينة غزة، أمس، تشكيل ائتالف يضم كافة المؤسسات الزراعية 
القاعديــــة، ليكون إطارًا فاعــــاًل في تغيير طريقة تقديم مشــــاريع تطويرية 

للواقع الزراعي.
وجمــــع اللقاء الــــذي أدارته ميســــرة الكفارنة من المركــــز العربي للتطوير 
الزراعي، العشــــرات من ممثلي المؤسســــات الزراعيــــة القاعدية من مختلف 

محافظات غزة.
وقدم محســــن أبو رمضان مدير المركز العربــــي للتطوير الزراعي، كلمة في 
اللقــــاء تحدث فيها حــــول اإلهمال في تكريس الشــــراكة بين المؤسســــات 
القاعدية والمنظمات المانحة التي ال تنظر إلى المؤسسات الزراعية الصغيرة، 
عنــــد تقديمها لمنح مشــــاريع تنموية، كذلك ال تأخذ المؤسســــات الزراعية 
الكبيرة أو المتوســــطة رؤية هذه المؤسســــات عند التعامل معها في تنفيذ 

المشاريع المقدمة من الجهات المانحة.
قدم هذه المؤسســــات التي يقدر عددها بنحو 40 مؤسسة 

ُ
وقال: يجب أن ت

زراعية قاعدية في قطاع غزة، على تشــــكيل ائتالف يضمها جميعا، ويستند 
إلى ميثاق ورؤية اســــتراتيجية للعمل المســــتقبلي ومحاولــــة الضغط على 
المانحين من أجل أن ينظروا باهتمام أكثر ألهداف واســــتراتيجية عمل هذه 

المؤسسات التي تمثل الشريحة األكبر من المزارعين.
وقال أبو رمضان: "ليس من المقبول استمرار تهميش هذه المؤسسات من 
قبل الجهــــات المانحة، وال يمكن الصمت تجاه مواصلة المؤسســــات الكبيرة 
تضخمهــــا أيضًا في وقت يتم تهميش المؤسســــات الصغرى"، مؤكدًا أن في 

ذلك ما يتعارض مع مبدأ العدالة والتنمية االقتصادية".
واعتبــــر أنه يمكــــن النهوض بواقع هذه المؤسســــات عبر تفعيل شــــراكة 
حقيقيــــة مع المانحين عبــــر ائتالف كبير يضم كافة المؤسســــات القاعدية 

بمختلــــف تخصصات عملها الزراعي، ومحاولة ردم الفجوة التي تواجه عملها 
حينما تحاول هذه المؤسســــات تطوير القطاع الزراعي، والعمل باتجاه إقناع 
المانحيــــن بضرورة ليس الحصول علــــى التمويل، بل بمســــاعدتها لتحقيق 

المفهوم الشامل للتنمية.
مــــن جانبهم، قدم عدد من مثلي هذه المؤسســــات مداخــــالت منفردة في 
اللقــــاء، أكدوا فيها أنهم ال يبحثون عن التمويل المالي، بل يبحثون عن موارد 

من أجل ضمان ديمومة عمل مؤسساتهم.
وقال مسلم النجار من مؤسسة ضياء الغد للتنمية: إن العمل ضمن ائتالف 
المؤسســــات الُمقترح، يجب أن يكون وفق أســــس واضحة تسعى إلى تطوير 
عملها ومنحها الفرصة الكافية لتطوير ودعم قطاع المزارعين المنتشــــر في 

كافة محافظات غزة.
وطالــــب د. كمال قديح من مؤسســــة "الغد المشــــرق" للتنميــــة، بمخاطبة 
المنظمــــات الدوليــــة المانحة بضــــرورة إعــــادة النظر في سياســــة تمويلها 
للمؤسســــات الكبيــــرة التي ال تراعــــي احتياجات القطاع الزراعــــي، بل تطبق 

سياسات دولية بهذا الخصوص.
وأكدت ميسر الحسنات من مؤسسة "رؤيا" لتنمية القدرات، الحاجة لشراكة 
حقيقية تلزم كل مؤسســــة ببنود هذه الشراكة، مشيرة إلى أن الوضع الراهن 
المتعلق بطريقة تقديم التمويل المالي للمؤسسات الكبيرة في مجال القطاع 
الزراعي، ال يسمح للمؤسسات الصغيرة ليس فقط الحصول عليه بل حتى من 

التعرف على أشكاله وأهدافه وسبل إنفاقه. 
وعبرت "الحســــنات" عــــن رفضهــــا لوصول المؤسســــات المانحــــة للفئات 
المســــتهدفة بطريقة مباشرة دون وسائط من المؤسسات القاعدية المطلعة 
علــــى احتياجات هذه الفئات، معتبرة أن في ذلك انتهاكًا خطيرًا للشــــفافية 

والنزاهة المهنية.
ورأى زكريــــا البحري مــــن جمعية "ســــاعد" للتنمية البشــــرية، أن اللقاءات 
المنعقدة بين المؤسســــات القاعدية وغيرها من المؤسســــات األخرى، تطرح 
المشــــكالت دون التطرق للحلول، مؤكدًا حاجة هذه المؤسســــات إليجاد رؤية 
للحل العاجل بهذا الخصوص، يضمن اســــتمرارية العمل بطرق شفافة تحقق 

التنمية المستدامة.
وبحث المشــــاركون في ختام اللقاء آلية تشــــكيل ائتالف يضم المؤسسات 
القاعدية والبحث عن صيغة توافقية للتنســــيق مع الجهات المانحة، وكذلك 
مــــع المؤسســــات الزراعية الكبيــــرة، دون إحداث حالة تصــــادم فيما بينهم، 

ومحاولة تصويب طريق التمويل والدعم المقدمة للقطاع الزراعي.

رام الله: محاضرة في "العصرية 
الجامعية" حول معركة الكرامة

رام اللـــه - "األيـــام": أكد عضو اللجنـــة المركزية لحركة فتـــح عباس زكي، 
أمس، ضرورة تفعيل دور منظمة التحرير ومؤسســـاتها، وإنهاء االنقســـام، 
واالســـتفادة من طاقات الفلســـطينيين الموجودين في الشـــتات، ما يعود 

إيجابًا على القضية الوطنية.
جـــاء ذلك خـــالل محاضرة نظمتها حركة الشـــبيبة ومجلـــس طلبة الكلية 
العصريـــة الجامعية بمقرها في رام الله، لمناســـبة ذكرى "معركة الكرامة"، 
وتناول فيها تطورات القضية في ظل الهجمة االحتاللية، والمتغيرات على 

المستويين اإلقليمي والدولي.
وأكد أن معركة الكرامة أعادت للشـــعب الفلسطيني واألمة العربية الثقة 
بالنفس، وأثبتت قدرة الفدائيين وأشقائهم في الجيش األردني على تغيير 

قواعد المعادلة بعد هزيمة العام 1967.
وقال: "إن االنتصار في معركة الكرامة، شكل صدمة للحكومة اإلسرائيلية، 

وفي المقابل رفد الثورة بآالف المقاتلين المتطوعين".
وركز على الدور التاريخي والنضالي والسياســـي لحركة فتح، مرورًا بكافة 
مراحل ومحطات القضية، مشـــيرًا إلى حكمة وثبات الرئيس الشـــهيد ياسر 
عرفات، ال ســـيما في المحطـــات المصيرية، داعيًا إلى ترتيـــب أوراق البيت 

الداخلي "الفتحاوي"، وتوحيد صفوف الحركة.
وكان رئيس مجلس أمناء الكلية سامر الشيوخي، افتتح الفعالية، باإلشارة 
إلى أنها تنـــدرج في إطار التكامل بين الـــدور التعليمي األكاديمي، والدور 
المجتمعـــي للكليـــة، معتبـــرًا أن المحاضرة ستســـاعد الطلبـــة على الفهم 

والتحليل والتفاعل مع التطورات على الساحة الفلسطينية.
وفي ختام المحاضرة، كرم مجلس الطلبة وحركة الشبيبة، زكي، والشيوخي، 
ورئيس مجلس إدارة الكلية ناصر الشيوخي، وأمين سر حركة فتح في إقليم 

رام الله والبيرة موفق سحويل.
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List of Projects implemented in 2014 and 2015
Program Donor  2015  2014

YEP Planet Finance 65,628 32,712
 Supporting Economic and Social

Trends in Beit Sira
 Decentralized Cooperation

Network 3,718 39,192

Planting Olive Trees French Cooperation 27,900 24,934
 Economic Empowerment of Poor

Families UNDP - DEEP 313,163

 Empowerment of Women
Entrepreneurs (1) DEEP - SIDA 135,912 125,729

 Empowerment of Women
Entrepreneurs (2) DEEP - SIDA 397,424 11,117

DEEP -  AFIF Program DEEP - AFIF 28,696 1,742
 Advancing the Rights of

 Vulnerable Women and Children
 in East Jerusalem Project

Heinrich Boll Foundation - EU 104,469 14,088

 Rehabilitation of Ein Aroura
Spring – Bani Zaid Ash-Sharqieh Palestinian – French Friendship 41,500 -

 Toward a Local Network for the
Support of Farmers’ Rights - Gaza NPA 47,321 61,240

Italian Grant – Start UP Italian Consulate 18,834 -
Students Scholarship Program UNDP -DEEP 44,572 -

 Supporting Economic and Social
Life in Beit Sakaria NDC - 18,289

Emergency Relief - Gaza NPA - 65,244
Other programs - 1,800

Total $ 915,974 $ 709,250
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Resources
« Human Resources:
No changes occurred on the number of ACAD’s employees in 2015. This is due to the fact that the projects and 
programs implemented in 2014 continued in 2015.
Accordingly, the number of employees in 2015 was 23 employees of them 13 females and 10 males.
Regarding training, a number of ACAD’s employees participated in local training courses according to their field of work 
and specialization.
« Physical Resources:
Most of the Center’s assets procurement were funded through the Norwegian project and Jerusalem project.
Developments on immovable assets during 2015

Item Main Office Gaza branch Total in $

 Office equipment and
apparatuses 478 415 893

 Computer sets and related
devices 6,718 180 6,898

Total $ 7,196 $ 595 $ 7,791


